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Als u het overzicht over uw zorg 
geheel of gedeeltelijk kwijt bent



18 Jaar

• Voor de wet meerderjarig en handelingsbekwaam

• Zelfstandig rechtshandelingen verrichten

• Contracten ondertekenen

• Keuze van zorgverzekering

• Volledig verantwoordelijk voor jouw eigen handelen

M.a.w. “Een wereld gaat voor je open!”



Doelgroep vanaf 18 jaar

• Kwetsbare mensen met zorgvragen

• Mensen die geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam zijn voor 
kortere of langere tijd

• Mensen met dementie, een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, NAH, een psychiatrische aandoening



Mentorschap 1 

Kerntaak is het (mede) realiseren en borgen van zorg, inclusief 
woonomgeving, passend bij deze specifieke cliënt

Gaat over immateriële belangen

Klik, wederzijds vertrouwen en goed overleg is belangrijk!

Zeker als er beslissingen genomen moeten worden!

Want er kan ook verschil van mening zijn!



Mentorschap 2

• Cliënt is geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam op de 
gebieden

– Verpleging

– Verzorging

– Behandeling

– Begeleiding

• In eerste instantie bedoeld voor familieleden

• Geen belangenbehartiger vanuit familie/netwerk 
beschikbaar……..…..? Natuurlijk persoon, rechtspersoon



Wie kan Mentorschap aanvragen?

• Vanaf 17½ kan er aangevraagd worden 

• Betrokkene zelf

• Ouders 

• Verdere familie t/m 4e graad 

• Partner 

• Directeur van de instelling waar betrokkene verblijft of die 
de begeleiding biedt

• Wettelijk vertegenwoordiger (bv. bewindvoerder)

• De Officier van Justitie



Wie kan Mentorschap uitvoeren?

• Meerderjarigen, mits die zelf niet onder curatele, bewind 
of mentorschap staan

• De ouders 

• Verdere familie. Broer, zus, lievelingsneef- nicht

• Goede kennis 

• Wees beducht op het zich verplicht voelen/geen moeten

• Vrijwillige mentoren van de Stichting Mentorschap 
Limburg/bewindvoerder/beroepsmatige mentoren



Procedure aanvraag mentorschap

• Melding bij de Stichting Mentorschap Limburg

• Intake- kennismakingsgesprek medewerker Stichting 
Mentorschap Limburg - cliënt

• Aanvraag bij kantonrechter

• Beschikking

• Benoeming mentor namens Stichting (mandatering)



• Scholing van kandidaat mentor

• Verbintenis voor minimaal twee jaar

• Voorkeur mentor (ervaring, kennis, klik)

• Kennismaking cliënt - mentor

• Koppeling 

Onze aanpak



Wat is nodig om mentorschap uit te 
voeren?

• Verklaring Omtrent Gedrag 

• Bij 3 of meer: wettelijke kwaliteitseisen

• Oprecht geïnteresseerd in de cliënt zijn

• Denken vanuit het belang/perspectief van de cliënt



De mentor in de praktijk 1

• Staat naast de cliënt

• Regelmatig contact met cliënt en belanghebbenden

• Denkt mee, informeert, adviseert, stimuleert, beslist

• Is schakel tussen zorgaanbieder en cliënt 

• Accordeert 

• Wettelijk contactpersoon namens de cliënt

• Laat cliënt naar vermogen in eigen kracht



De mentor in de praktijk 2 

• 3 Stappen in relatie tot maximaal haalbare eigen 
kracht/regie:

1. Wat kan de cliënt zelf?

2. Wat doen wij samen?

3. Wat moet ik als mentor doen?

• Kern: wij doen het samen met alle belanghebbenden (zie 
ons als BTW, bewust toegevoegde waarde)

• Jaarlijks verantwoording afleggen aan rechter

• Aandachtspunt: AVG



Kosten mentorschap

• Mentor/bewindvoerder heeft recht op vergoeding 

• Wettelijk vastgesteld door LOVCK

• Vaste vergoeding/eenmalige kosten

• Bijzondere bijstand

• Zie www.rechtspraak.nl

http://www.rechtspraak.nl/


Beëindiging mentorschap

• Op verzoek van cliënt

• Op verzoek van wettelijk vertegenwoordiger

• Wie kan aanvragen kan ook om beëindiging verzoeken

• Na tijdsverloop bij tijdelijke maatregel (het kan en mag dus 
een tijdelijke maatregel zijn)

• Bij overlijden van betrokkene



Levenstestament 
(voor de ouders ter overweging)

Levenstestament wordt gemaakt als iemand nog volledig 
wilsbekwaam is. Het gaat erom de regie te behouden als je die 
door omstandigheden niet meer hebt! 

Het regelt zaken met betrekking tot:

• Materiële vertegenwoordiging (notariële volmacht)

• Immateriële vertegenwoordiging (medische volmacht)



Levenstestament (denk aan………….)

• Voldoende voorbereidingstijd 

• Uw verwachting goed doorspreken met degenen die u wilt 
benoemen

• Gun de ander tijd zijn/haar afweging te maken

• Geen gevoel van moeten of van verplichting voelen

• Maak het kenbaar bij diverse partijen

• Eigenlijk voor ‘iedereen’ die gezond is

• Zorg dat wachtwoorden etc. te vinden zijn



Nog een paar laatste overwegingen

• Wanneer durft u los te laten? 

• Vreemde ogen dwingen! Of niet?

• U wordt samen ouder. Maar wat als u er niet meer bent?

• Hoe kun je ook echt ouder blijven naast de zorg?

Hoe staat het met uw eigen leven? Geldt ook  voor 

broers en zussen

• Aanvulling versus bedreiging!

• Het gaat niet om goed en fout!



Stichting Mentorschap Limburg

• In de huidige vorm sinds januari 2013

• 1 Coördinator, tevens consulent Zuid-Limburg 

• 1 Consulent Midden- en Noord-Limburg 

• Administratieve ondersteuning 

• Stafmedewerker PR 

• Stagiaire

• 8 (Onbezoldigde) bestuursleden

• Bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag



Mensen gevraagd om mensen te 
helpen. Ertoe doen!

• Vraagt neem toe

• Vraag zou nog veel hoger zijn bij (nog) meer 

naamsbekendheid mentorschap en voldoende 

vrijwillige mentoren

• Grote behoefte aan vrijwillige mentoren

• Oranjefonds



Contactgegevens

• Coördinator/consulent Zuid-Limburg: Rekha Ramsaran

• Consulent Noord- en Midden-Limburg: Wim van Eijk

• Info bijeenkomsten/presentaties: Thijs Scheepers

• Mercator 1 Postbus 5185

6135 KW  Sittard 6130 PD  Sittard

• Telefoon kantoor: 06 – 10148980

• Email: info@mentorschaplimburg.nl

• www.mentorschaplimburg.nl

mailto:info@mentorschaplimburg.nl
http://www.mentorschaplimburg.nl/


Bedankt voor uw aandacht

Zijn er nog verdere vragen?


